
STEUN ONS!

CAW Boom Mechelen Lier is er voor iedereen. Wij zetten ons 
in voor het welzijn van mensen. En mensen, dat zijn u en ik, onze 
omgeving en iedereen daarbuiten.

U kunt ook helpen. U kunt ons fi nancieel steunen met een gift op 
het rekeningnummer BE34 3200 6796 9990. We kunnen zoveel 
meer met uw steun. Giften zijn fi scaal aftrekbaar vanaf 40 euro 
op jaarbasis. CAW Boom Mechelen Lier is als vzw gemachtigd giften 
en schenkingen te ontvangen. We leveren een fi scaal attest af bij 
giften vanaf 40 euro.

Bedankt voor uw steun aan CAW Boom Mechelen Lier!

CONTACT:
015 695 695
Meer info, contactgegevens en openingsuren vind je op onze website: 
www.cawboommechelenlier.be
Vraag gratis folders en a�  ches van het CAW via 
secretariaat@cawboommechelenlier.be

3zorgregio’s: 
Boom, Mechelen, Lier

19gemeenten

414.021inwoners

165medewerkers

5onthaallocaties: Mechelen, Boom, Lier, 
Willebroek, Heist-op-den-Berg

CAW Boom Mechelen Lier, Maurits Sabbestraat 119 • 2800 Mechelen  • centraal.secretariaat@cawboommechelenlier.be
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CAW Boom Mechelen Lier heeft een ruim hulpverleningsaanbod. We werken rond verschillende thema’s en onze organisatie bestaat uit 
meerdere deelwerkingen. Zij hebben elk hun eigen expertise. Dit kan complex lijken maar dat is het niet. Het is simpel: we zijn er voor 
iedereen met een welzijnsvraag. En de eerste stap is het onthaal.
Hieronder vindt u een overzicht van alle deelwerkingen van het CAW in 2017. Elk jaar zijn er accentverschuivingen in deelwerkingen en 
wijzigen we een stuk van ons aanbod wanneer nodig. We spelen in op tendenzen in de samenleving.
Het meest actuele aanbod, meer info en contactgegevens vindt u op www.cawboommechelenlier.be

ONTHAAL 
Het onthaal is de fi guurlijke voordeur van het CAW. 
Tijdens onthaalgesprekken bekijkt de 
hulpverlener de vraag en situatie van de cliënt. 
De hulpverlener biedt informatie, advies en 
directe hulp. Als dat nodig is, kan de cliënt na 
een of  meerdere onthaalgesprekken bij ons in 
begeleiding komen. We verwijzen ook door 
naar onze andere werkingen of  naar andere 
organisaties. Iedereen is welkom in het onthaal 
met elke welzijnsvraag. We hebben daarnaast 
binnen het onthaal hulpverleners die rond 
specifi eke thema’s werken: familiaal geweld en 
slachto� erhulp. VLUCHTHUIS 

Wij hebben twee vluchthuizen op geheime 
locaties: Het Emma Huis en Het Sam Huis. 
Vrouwen en mannen, met of  zonder kinderen, 
kunnen in een vluchthuis terecht wanneer ze zich 
in een situatie van (familiaal) geweld, bedreiging 
of  mishandeling bevinden. De situatie kan zo 
ernstig zijn dat ze nood hebben aan opvang op 
een geheim adres.

CRISIS 
Het Crisisteam biedt onmiddellijke dringende hulp 
bij psychosociale crisissituaties. Mensen kunnen 
zich als individu, koppel of  gezin aanmelden. 
Naast crisisinterventie biedt het Crisisteam ook 
consult aan andere professionele actoren.

JONGEREN 
Het JAC is het jongerenaanbod van 
het CAW. Jongeren van 12 tot 25 
jaar kunnen bij het JAC terecht als 

ze vragen of problemen hebben. Dat kan gaan 
over problemen thuis, moeilijkheden in een relatie, 
alleen gaan wonen, …  We hebben in 2016 
gesleuteld aan het aanbod van het JAC. We 
spelen daarmee in op de actuele problemen 
die jongeren ondervinden. We richten ons nu 
nog beter op de noden van jongeren die het 
moeilijk hebben. 
Het JAC biedt hulp, informatie en advies. 
Jongeren kunnen bij een hulpverlener terecht 
voor gesprekken, ondersteuning en langere 
trajectbegeleiding.  

WONEN 
Voor veel mensen is hulp krijgen bij woonproblemen noodzakelijk om hun leven 
weer op de rails te krijgen. Hieronder onze werkingen die een aanbod hebben rond 
diverse woonproblematieken.
• Thuislozenzorg biedt tijdelijke opvang met individuele begeleiding voor thuisloze mannen. 
• Bij Begeleid Wonen werken we samen met de cliënt aan vaardigheden die nodig 

zijn om zelfstandig te wonen.
• Preventieve Woonbegeleiding+ (PW+) probeert samen met huurders een 

uithuiszetting te voorkomen.
• Deelnemers aan het project Woonstage worden in groep begeleid zodat ze 

aan hun woonvaardigheden kunnen werken. In 2016 is de tweede groep van dit 
project opgestart.

• We experimenteren met Housing First-principes: we voorzien woonst en 
begeleiding voor enkele zeer kwetsbare mensen. 

• Eind 2017 zijn we gestart met een nieuwe structurele werking Acute Opvang. 
Met een formule van Bed-Bad-Brood vangen we hier acute dak- en thuislozen op 
in nauwe samenwerking met de OCMW’s/Sociale Huizen uit onze regio

BEGELEIDING 
Wanneer na onthaalgesprekken blijkt dat een cliënt nood heeft aan een langere 
begeleiding, bieden we psychosociale begeleiding aan. Dit is binnen onze deelwerking 
BEGRIP (Begeleiding bij Gezins-, Relationele en Individuele Problemen). Deze 
hulpverleners bieden begeleiding op maat van de cliënt.
Daarnaast hebben we verschillende werkingen rond specifi eke welzijnsthema’s:
• In de Bezoekruimte kunnen ouders na een confl ictueuze (echt)scheiding terecht. 

Ze krijgen er nieuwe kansen om het contact met hun kind(eren) te herstellen.
• De medewerkers van Justitieel Welzijnswerk (JWW) bieden hulpverlenende gesprek-

ken en trajectbegeleiding aan gedetineerden en hun omgeving (familie, vrienden,..).
• Een Alternatieve Gerechtelijke Maatregel is gerechtelijk opgelegde hulp in de 

vorm van begeleiding of  vorming voor mensen die een misdrijf  gepleegd hebben. 
Wij bieden vormingen aan daders van misdrijven en leerprojecten voor daders 
van seksueel geweld.

PREVENTIE 
Preventie is een van de kernopdrachten van het 
CAW. We willen niet enkel problemen oplossen, 
we willen die problemen ook helpen voorkomen. 
Verschillende werkingen van het CAW bevatten 
een preventief  luik. We lichten twee specifi eke 
thema’s hieronder toe.
• BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkings-

verband tussen OCMW’s, Verenigingen waar 
armen het woord nemen, Welzijnsschakels 
en CAW Boom Mechelen Lier. BIZ organi-
seert preventie-initiatieven om (herval in) 
schuldenlast te voorkomen en ondersteunt de 
schuldhulpverlening in de regio.

• We organiseren en ondersteunen als CAW 
ook verschillende preventiecampagnes en 
sensibiliseringsacties rond familiaal geweld en 
ouderenmis(be)handeling. 

•

•

•

Jaarverslag 2016-v1B.indd   3 24/05/18   14:02Jaarverslag 2018-SPREAD-593x210.indd   1 24/05/18   14:06



CAW Boom Mechelen Lier

ONTHAAL - PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING - ALGEMENE PREVENTIE 

Een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) streeft ernaar om mensen 
sterker te maken. We bieden deskundige, laagdrempelige en toegankelijke 
hulpverlening aan iedereen, bij elke welzijnsvraag.

Mensen met persoonlijke problemen of moeilijkheden in het gezin, de familie of  omgeving, 
kunnen terecht bij CAW Boom Mechelen Lier. Het aanbod van het CAW is uitgebreid. 
Enkele gesprekken of  een langdurige begeleiding, opvangmogelijkheden, het JAC voor 
jongeren, slachto� erhulp, woonbegeleiding,… Elke situatie is verschillend, iedereen heeft 
andere noden.

Onze hulp is gratis (met uitzondering van opvang), vrijwillig en 
vertrouwelijk.
Een CAW is een vzw erkend door het Vlaams ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin.

Iedereen kan met een 
welzijnsvraag terecht bij CAW 
Boom Mechelen Lier. Een moeilijke 
situatie, een probleem, confl ict,... Het 
kan iedereen overkomen.
We doen ook extra inspanningen 

om de meest kwetsbare mensen te bereiken en 
helpen. Dat zijn mensen die door hun afkomst, fi nanciële 
situatie, gezinssamenstelling of  andere factoren nog 
meer dan anderen in hun welzijn bedreigd worden. 
Onze organisatie telt 152 mensen die elk vanuit hun 
functie zorgen voor de best mogelijke hulpverlening en 
omkadering.

Er zijn 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Zo 
kan iedereen in zijn eigen regio terecht. Ons 
werkingsgebied strekt zich uit over 19 gemeenten 
(zie kaartje).

We hebben 5 locaties waar we onthaal en 
psychosociale begeleiding aanbieden. In onze 
vestiging in Mechelen bevinden zich bovendien 
nog verschillende van onze andere werkingen. 
We hebben daarnaast ook een werking in de 

gevangenis en 4 residentiële 
werkingen in Mechelen.

Dungelhoe� site, Paradeplein 2 
Lier
onthaal & psychosociale begeleiding

Colonel Silvertopstraat 15 
Boom 
onthaal & psychosociale begeleiding

Oude Godstraat 40 
Heist-op-den-Berg
onthaal & psychosociale 
begeleiding

Welzijn zou ons hoogste goed moeten zijn, onze 
belangrijkste prioriteit. Jammer genoeg wordt 
ons welzijn vaak bedreigd. We komen veel 
obstakels in het leven tegen. Soms geraken 
we er zelf  weer bovenop, soms hebben we 
hulp nodig. Het CAW biedt die hulp, op 
verschillende levensdomeinen. Iedereen kan wel 
eens een luisterend oor gebruiken. Wij luisteren 
en bieden steun, advies, begeleiding en opvang. 
We geven mensen handvaten mee zodat ze zelf  
sterker in het leven kunnen staan. Aan iedereen, 
en zeker aan de meest kwetsbare mensen.

Het CAW is vlot bereikbaar en te contacteren op 
verschillende manieren. Enkele momenten per week 
organiseren we een vrije permanentie. Mensen 
kunnen dan zonder afspraak in het onthaal 
langskomen. Daarnaast kunnen ze ook op afspraak 
komen, zowel tijdens de kantooruren als tijdens enkele 
avondmomenten per week. 
We verlenen ook hulp via telefoon, e-mail en chat. We zorgen er 
op deze manier voor dat mensen ons gemakkelijk kunnen bereiken. We 
verlagen de drempel. 

Mensen maken steeds vaker gebruik van onze hulpverlening via chat. 
We hebben aparte chatruimtes voor volwassenen en jongeren.

Raadpleeg onze website voor de openingsuren, meer info en 
contactgegevens: www.cawboommechelenlier.be

Overzicht van de meest voorkomende problematieken in het onthaal

918x fi nancieel, materieel 
en huisvesting

324x familiaal geweld

2054x geestelijk welzijn

742x gezin en opvoeding

536x partnerrelatie

Eén hulpvrager kan verschillende problemen aankaarten in één of 
meerdere onthaalgesprekken. 
Het aantal cliënten in onthaal is dus niet de som van alle 
problematieken die behandeld worden. 
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WAT WAAR

WANNEER

389 HULPVERLENENDE CHATGESPREKKEN MET VOLWASSENEN EN 
JONGEREN.

WAAROM WIE

CAW
94 beroepskrachten • 71 vrijwilligers

Cliënten afkomstig uit regio

Pastorijstraat 1 
Willebroek
onthaal & psychosociale 
begeleiding

MECHELEN
maatschappelijke zetel  • onthaal  • psychosociale begeleiding 
(bij gezins-, relationele en individuele problemen) • 
CAW-deelwerkingen (zie achterzijde)  Maurits Sabbestraat 119

Justitieel Welzijnswerk ( JWW)  Liersesteenweg 2  

Thuislozenzorg   Goswin de Stassartstraat 2

Crisisteam (CIC)  Wollemarkt 28

Acute Opvang Wollemarkt 26

Het Emma Huis & Het Sam Huis (vluchthuizen)  Postbus 109

Lier
20%

andere regio/ 
buitenland/ 
onbekend

23%

Boom
23%

Mechelen
34%
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